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Budżet Federacji Rosyjskiej w cieniu wojny 

Zależność rosyjskiego budżetu federalnego od dochodów naftowo-gazowych 

wciąż się pogłębia. W bieżącym roku ponad połowa wpływów jest powiązana 

z surowcami naturalnymi. Chociaż dochody te są nawet wyższe niż zakładano 

i zapewniają czasową nadwyżkę środków budżetowych, ogół procesów 

zachodzących w rosyjskiej gospodarce wymaga zwiększania wsparcia 

finansowego ze strony państwa. Z uwagi na rosnące koszty wojny ministerstwo 

finansów przestało upubliczniać szczegółowe dane na temat wydatków 

budżetowych. Na pokrycie deficytu musi z kolei wykorzystywać oszczędności 

zgromadzone w Funduszu Narodowego Dobrobytu. 

Rosyjska gospodarka oraz system finansowy nie były przygotowane na działanie 

w warunkach wojennych. Chociaż o możliwych wariantach sankcji jako odpowiedzi na 

ewentualną rosyjska inwazję na Ukrainę mówiono od jesieni 2021 roku, a rząd FR 

formalnie komunikował gotowość na wszelkie scenariusze, rzeczywistość okazała się 

dużo bardziej skomplikowana. Zarówno zakres sankcji (w tym zamrożenie rezerw 

międzynarodowych rosyjskiego banku centralnego), dołączenie do ograniczeń 

nakładanych przez państwa prywatnych podmiotów gospodarczych (głównie korporacji 

transnarodowych), jak i przedłużające się działania zbrojne, znacząco pogorszyły 

sytuację ekonomiczną Rosji. Plany i założenia budżetowe okazały się w dużej mierze 

nieaktualne a potrzeby przesunięć finansowych na tyle obszerne, że zamiast ustawowej 

nowelizacji budżetu zdecydowano się w praktyce na „ręczne sterowanie” w oparciu 

o bieżące dyspozycje rządu.  

Rosyjski budżet federalny od początku 2020 roku znajduje się w stanie dość silnych 

wahań, które wynikają z różnego rodzaju szoków, jakie dotykają rosyjską gospodarkę. 

W dużej mierze jest to pochodna zmian ceny ropy naftowej na rynkach światowych (jej 

spadek w pierwszych miesiącach pandemii do bardzo niskiego poziomu, po czym wzrost 

aż do osiągnięcia w wyniku wojny kilkuletniego maksimum). Rosja, która rozpoczęła 

dopiero wychodzenie z postpandemicznego kryzysu ponownie stanęła przed 

perspektywą recesji.  

Według założeń na 2022 rok budżet federalny miał pozyskać dochody w wysokości 25 bln 

(w tym 9,5 bln rubli dochodów naftowo-gazowych), a wydatkować 23,7 bln rubli1. Bieżący 

rok, po dwóch latach deficytów, miał się zakończyć nadwyżką budżetową2. Ekonomiczne 

konsekwencje inwazji sprawiły, że aktualnie wzrastają wpływy do budżetu – obecnie do 

25,5 bln rubli. Ze względu na jednoczesny wzrost wydatków do 27,2 bln rubli, zamiast 

nadwyżki Rosję czeka jednak kolejny deficyt, a ministerstwo finansów szacuje, że 

wyniesie on około 1,7 bln rubli3. Początkowo miało to stanowić 1,2 proc. PKB, w czerwcu 

wskazywano już na 2 proc. PKB, przy czym nie wiadomo jednak w jakiej wysokości 

ostatecznie będzie się kształtować PKB za 2022 rok. Pojawiają się różne szacunki jego 

spadku wobec 2021 roku, rosyjski rząd oczekuje go na poziomie 7,8 proc. 
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Wszystkie te wielkości są jedynie prognozą, gdyż część dochodowa jest silnie uzależniona 

od wpływów naftowo-gazowych; wydatki zaś od aktualnych potrzeb i możliwości 

finansowania konkretnych projektów (w ostatnich latach w FR na koniec roku 

budżetowego pozostawało około biliona rubli niewydatkowanych środków). Jeszcze 

trudniejszy do prognozowania i zaplanowania ma być budżet na 2023 rok, a właśnie 

latem rząd powinien przygotować niezbędne dla niego wytyczne i dokumenty.  

Wstępnie, w perspektywie lat 2023–2025 ministerstwo finansów FR przewiduje 

utrzymanie się znaczącego deficytu (1,6 bln w 2023 roku, 1,4 bln w 2024 roku oraz 

1,35 bln rubli w 2025 roku). Z obecnym rokiem daje to kwotę około 6 bln rubli niedoboru 

rosyjskiego budżetu federalnego4, który wymaga finansowania z oszczędności (Fundusz 

Narodowego Dobrobytu), zadłużenia lub innych źródeł (np. prywatyzacji). 

Działania antykryzysowe ad hoc 
Wraz z wprowadzonymi przez państwa zachodnie sankcjami oraz decyzjami firm 

zagranicznych o wycofaniu się z działalności w Rosji, rząd zaczął podejmować zabiegi 

antykryzysowe. Premier Michaił Miszustin wskazał, że w bieżącym roku priorytetem ma 

być utrzymanie miejsc pracy, wsparcie najbiedniejszych obywateli, zagwarantowanie 

stabilności finansowej i cenowej; a także wzmocnienie przemysłowego, technologicznego 

oraz spożywczego potencjału FR. Zapowiedział, że finansowe wsparcie rządu 

(bezpośrednie oraz ulgi podatkowe) wyniesie 5 bln rubli, a wszystkie działania 

antykryzysowe wycenił na 8 bln rubli5. Kwoty te zostały też potwierdzone przez 

ministerstwo finansów. Są to ogólnie podane sumy bez wskazania, jaka część jest nowym 

wydatkiem i na co konkretnie zostaną skierowane (część może być jedynie przesunięciem 

środków i tak zaplanowanych do wydania w tym roku, a część może być tylko „podpisana” 

jako działania antykryzysowe, aby propagandowo podkreślić skalę wsparcia).  

Jednymi z najkosztowniejszych kroków są dodatkowe podwyżki świadczeń socjalnych – 

o 10 proc. od 1 czerwca br. (emerytur) oraz od 1 lipca br. wysokości minimalnego 

wynagrodzenia (powiązanego z zasiłkami), które dotychczas były dokonywane jedynie 

w styczniu. Indeksacja świadczeń ma kosztować budżet federalny 500-600 mld rubli 

w 2022 roku i dodatkowy bilion rubli w kolejnych latach.  

Istotnym obciążeniem jest również odroczenie w czasie opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne (składki emerytalne, rentowe czy zdrowotne) za II i III kwartał 

2022 roku przez przedsiębiorstwa dotknięte skutkami sankcji. Prawo to zostało 

określone dość szeroko – w II kwartale objęło 70 grup działalności gospodarczej, 

w III kwartale – 30 (z wyłączeniem m.in. spółek państwowych, jednostek budżetowych, 

samorządowych)6. Wysokość tych zobowiązań szacuje się na 1,5 bln rubli. Chociaż 

rosyjskie firmy mają te zaległości spłacać stopniowo od maja 2023 roku, przez ten czas 

budżet federalny musi brać na siebie zobowiązania wynikające z deficytu, przede 

wszystkim Funduszu Emerytalnego oraz Funduszu Obowiązkowych Ubezpieczeń 

Zdrowotnych (odpowiedniki polskich ZUS oraz NFZ). Szukając oszczędności, władza 

planuje od początku 2023 roku połączyć oba te fundusze w jeden.  
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Spornym zagadnieniem może się okazać bezpośrednie wsparcie najuboższych. 

Obciążenia polityką socjalną dotyczą zarówno budżetu federalnego, jak i budżetów 

regionalnych. Jeszcze w połowie marca br. Władimir Putin wydał dekret, w którym 

zobowiązał gubernatorów podmiotów FR do wprowadzania regionalnych działań 

antykryzysowych, w tym transferów finansowych czy wspierania przedsiębiorstw 

poprzez preferencje podatkowe i zamówienia publiczne. Wiele z zaleceń prezydenta 

formalnie jest regulowane na poziomie federalnym, a w przypadku zwiększonych potrzeb 

wydatkowych podmioty i tak kierują się do federalnego ministerstwa finansów. Debata 

na temat potrzeb regionów miała miejsce pod koniec maja br. Minister finansów Anton 

Siluanow podkreślił wtedy, że budżet federalny będzie finansować wsparcie 

zapowiedziane przez prezydenta, natomiast dodatkowe potrzeby zgłaszane przez 

gubernatorów powinny być realizowane ze środków regionalnych. Wskazał, że „wsparcie 

ludności leży w kompetencji regionalnej”7, przenosząc problem na zakres podziału 

kompetencji w ramach federacji (przez lata centralizacji władze w Moskwie uzależniały 

jednak podmioty od wsparcia finansowego ich budżetów). Według zapisów konstytucji 

FR „ochrona socjalna wraz z ubezpieczeniami społecznymi” znajduje się jednak we 

wspólnej kompetencji8. 

Z uwagi na nadchodzące problemy finansowe, rosyjski rząd dąży do jak największej 

swobody budżetowej. Z jednej strony oznacza to gromadzenie bieżących oszczędności 

(niewydatkowanych lub przesuniętych środków) w specjalnym antykryzysowym 

funduszu rządowym. Jest to rozwiązanie stosowane już wcześniej w czasie pandemii 

(nieprzewidziane w ustawie wydatki czy wsparcie społeczne dzięki temu mogły być 

wydawane bez dodatkowej drogi ustawodawczej). Zmniejsza to kontrolę nad kosztami 

budżetowymi, zapewnia jednak elastyczne podejście do bieżących potrzeb.  

Bieżąca realizacja budżetu – dochody 
W okresie styczeń-kwiecień 2022 roku budżet federalny zebrał około 10 bln rubli 

dochodów, wydano z kolei około 9 bln rubli (w porównaniu z analogicznym okresem 

ubiegłego roku, dochody wzrosły o 34 proc., a wydatki o 26 proc.). Bieżąca nadwyżka 

wynosząca około 1 bln rubli do końca roku ma się jednak obrócić w deficyt. 

Podatki i opłaty powiązane z wydobyciem wszelkich surowców naturalnych do końca 

kwietnia br. zapewniły Rosji 50 proc. dochodów. W podziale na konkretne zobowiązania 

najszerszym źródłem dla budżetu jest podatek od wydobycia węglowodorów, 

zapewniający 38,5 proc. dochodów – ropa naftowa odpowiadała bezpośrednio za 35 proc. 

wszystkich dochodów, pozostałe 3,5 proc. przypadało na gaz ziemny i kondensat gazowy. 

Kolejne 10 proc. to podatek od dodatkowego dochodu z wydobycia, nakładany 

na najbardziej rentowne złoża. Do tego należy doliczyć powiązane z surowcami cła 

wywozowe, które stanowiły kolejne 12 proc. wpływów. 
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Wykres 1. Podział dochodów budżetowych według pobieranych danin na koniec kwietnia 
2022 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federalnej Administracji Skarbowej.  

Wysokie wpływy od początku roku budżet zawdzięcza stricte dochodom naftowo-

gazowym. W rosyjskiej sprawozdawczości obejmują one podatek od wydobycia ropy 

naftowej i gazu ziemnego (podstawowy i dodatkowy) oraz związane z nimi cła wywozowe 

(bez podatków płaconych przez spółki sektora wydobywczego czy przetwórczego). 

Średnio w ciągu pięciu miesięcy 2022 roku dochody naftowo-gazowe zapewniały 47 proc. 

wpływów (rok temu było to 34 proc.). Ministerstwo finansów szacuje, że w ciągu całego 

roku wskaźnik ten wyniesie ponad 40 proc.9 Zarówno wysokość nominalna, jak i udział 

w ogóle dochodów zmieniały się z miesiąca na miesiąc. Jest to wynikiem uzależnienia 

dochodów naftowo-gazowych od cen surowców na światowych rynkach oraz kursu rubla 

wobec walut kontraktów, a te w 2022 roku jest skrajnie niestabilny. Silny kurs rubla 

w maju br. ograniczył napływ środków praktycznie o połowę (z 1,8 bln do 890 mld rubli) 

mimo utrzymujących się wysokich cen ropy naftowej. Tak znaczące wahania wpływają 

bezpośrednio na nieprzewidywalność rocznej wysokości dochodów rosyjskiego budżetu. 

Tym samym przenosi się to na możliwości wydatkowe państwa – w bieżącym roku będą 

je określać w największym stopniu zyski z wydobycia i eksportu węglowodorów. 

Łącznie do końca maja do budżetu FR wpłynęło ponad 5,6 bln rubli dochodów naftowo-

gazowych. Z tego na bieżące wydatki miało być skierowanych 2,75 bln rubli, a reszta 

zaoszczędzona na kolejne lata w ramach Funduszu Narodowego Dobrobytu (FND). 

W związku ze zjawiskami kryzysowymi państwową kasę zasili pełna pierwsza kwota10. 

W tym samym okresie rosyjski rząd przeznaczył ponadto 1,1 bln rubli na rekompensatę, 

jaką zakłady przetwarzające ropę w Rosji uzyskują za kierowanie surowca na rynek 

wewnętrzny zamiast na bardziej opłacalny eksport. Ponieważ zwroty te są obecnie 

odczuwalne dla budżetu, rząd rozpoczął rozmowy o modyfikacji rekompensaty 

(pierwotnie wnioskowano o jej całkowite zawieszenie). Uderzy to w interesy i dochody 
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firm wydobywczych, jednak ostatecznie zdecydowano, że formuła czasowo zacznie 

uwzględniać rabat z jakim sprzedawana jest ropa Urals wobec Brent (sięgający 30-35 

dolarów za baryłkę). Budżet ma zaoszczędzić dzięki temu 100 mld rubli11. 

 
Wykres 2. Wysokość dochodów naftowo-gazowych oraz ich udział w ogóle dochodów 
budżetu federalnego w poszczególnych miesiącach 2022 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ministerstwa finansów FR oraz Federalnej Administracji 
Skarbowej.  

Ministerstwo finansów spodziewa się w bieżącym roku niższych o 1,5 bln rubli niż 

zakładane dochodów z tytułu innych danin12 (m.in. dywidend spółek państwowych13, 

podatku od dochodów spółek czy VAT), których niedobór mają również zastąpić opłaty 

powiązane z węglowodorami. Prognozy ministerstwa finansów wynikają z procesów, 

które zaczynają się rozwijać w ramach rosyjskiej gospodarki (np. VAT na towary 

importowane w kwietniu spadł o 36 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, a dochody 

z ceł importowych o 43 proc.). 

Bieżąca realizacja budżetu – wydatki 
Cechą charakterystyczną realizacji rosyjskiego budżetu były dość niskie poziomy 

wydatków na początku roku oraz ich znaczący wzrost wraz z jego końcem. Rok 2022 

wyróżnia się pod tym względem znaczącymi wydatkami już w pierwszych miesiącach, 

które szczególnie podniósł wzrost nakładów na politykę socjalną oraz obronę narodową. 

Przy założeniu równomierności wydatków, po czterech miesiącach 2022 roku powinny 

one sięgnąć około 1/3 założeń rocznych (w praktyce w FR często były poniżej tego 

udziału), tymczasem większość działów przekracza ten wskaźnik. Usługi komunalne 

sięgnęły już 56 proc., a ochrona zdrowia i obrona narodowa prawie 50 proc. wstępnie 

założonych wydatków. Premier przyznał, że w porównaniu do okresu styczeń-kwiecień 

2021 roku, bieżący rok odznacza się wyższymi o 25 proc. wydatkami. 

Kwoty, które są kierowane na finansowanie wojny na Ukrainie są na tyle wysokie, że 

ministerstwo finansów FR od czerwca br. wstrzymało publikację danych na temat 

podziału wydatków (ostatnie pełne sprawozdanie dotyczy stanu na 1 maja 2022 roku), 

oficjalnie z uwagi na ochronę przed ewentualnymi dodatkowymi sankcjami.  
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Wykres 3. Wydatki FR według działów za styczeń-kwiecień 2022 roku oraz ich udział 
wobec założeń na 2022 rok. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Federalnej Administracji Skarbowej. 

Siluanow przyznał, że „specjalna operacja wojskowa” wymaga ogromnych środków 

finansowych14. Widać to również w miesięcznych danych. Podczas gdy w styczniu na 

„obronę narodową” skierowano 233 mld rubli, w lutym było to już 370 mld, w marcu 

450 mld, a w kwietniu rekordowe 630 mld rubli (w praktyce tylko wydatki na armię za 

kwiecień br. sfinansowałyby podniesienie o 10 proc. świadczeń socjalnych na pół roku – 

na tyle bowiem wyceniono to działanie antykryzysowe). 

Wśród działów, które są finansowane w słabszym tempie znajduje się m.in. gospodarka 

narodowa – sfera, na której formalnie chce się skupić rosyjski rząd w związku 

z nałożonymi sankcjami i ograniczeniami.  

W ujęciu kwotowym, z wydanych do końca kwietnia 9 bln rubli, na politykę socjalną 

skierowano 2,5 bln rubli (28,5 proc. wydatków), na obronę narodową 1,7 bln rubli 

(18,7 proc.), a na gospodarkę narodową 900 mld rubli (10 proc.). Szczątkowe dane 

uwzględniające maj br. wskazują, że dotychczasowe wydatki w 2022 roku sięgnęły 

10,5 bln rubli. Oznaczałoby to ich znaczący miesięczny spadek (w kwietniu wydano 

prawie 3 bln, w maju 1,5 bln rubli, co byłoby najniższą kwotą od początku roku)15. 

Niedostępność szczegółowych danych nie pozwala ocenić na co zostały one skierowane, 

możliwe jednak, że właśnie zaburzenie podziału między nakładami na armię FR 

a pozostałe działy spowodowało taki krok ministerstwa finansów. Ponadto, znaczące 

ograniczenie wydatków mogło wynikać z niskich majowych dochodów naftowo-

gazowych, będących wynikiem silnego rubla. 
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Wydatki na siły zbrojne będą rosły znacząco również z uwagi na zobowiązania finansowe 

wobec żołnierzy uczestniczących w inwazji. Agitując wśród rezerwistów udział 

w „specjalnej operacji” ministerstwo obrony FR deklarowało miesięczne podstawowe 

wynagrodzenie na poziomie 200 tys. rubli (należy domniemywać, że żołnierze 

kontraktowi nie są wynagradzani w gorszym stopniu, gdyż mogłoby to prowadzić do 

buntów), a dzienny dodatek za uczestnictwo w działaniach bojowych został określony na 

poziomie 53 dolarów. Pod koniec kwietnia, w związku z umocnieniem się kursu rubla 

i spadkiem rublowego ekwiwalentu tego dodatku, Putin osobiście podkreślił, że z uwagi 

na różnice kursowe należy podnieść tę kwotę16. Ponadto, prezydent zwiększył gwarancje 

dotyczące wysokości rekompensat za śmierć lub inwalidztwo uczestników działań 

wojennych – początkowo dla służących w siłach zbrojnych17, a później także w innych 

formacjach jak Gwardia Narodowa, służba graniczna czy dla wolontariuszy (pod tym 

pojęciem mogą się kryć najemnicy z tzw. Grupy Wagnera czy Rosjanie walczący 

w formacjach tzw. republik separatystycznych). Jeśli faktycznie będzie dochodzić do 

takich wypłat w skali masowej, będą kolejnym czynnikiem zwiększającym bieżące 

wydatki, również w ramach działu Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, 

z którego jest finansowana m.in. Gwardia Narodowa. 

W latach pandemicznych 2020–2021 Rosja finansowała swój deficyt głównie poprzez 

emisję obligacji skarbowych. Doprowadziło to do obecnego podwojenia wydatków na 

obsługę kosztów zadłużenia (do 1,4 bln rubli rocznie), a w perspektywie 2025 roku 

zwiększy się do 2 bln rubli18. Będzie to wprowadzać dodatkowe napięcia do i tak trudnej 

sytuacji finansowej budżetu federalnego. 

Fundusz „na czarną godzinę” 
Mimo dość korzystnej na początku roku sytuacji finansowej rosyjskiego budżetu, głównie 

dzięki wysokim dochodom naftowo-gazowym, nawet ich rekordowe kwoty nie zapewnią 

pełnego finansowania wszystkich wydatków. Ponieważ ministerstwo finansów może 

mieć obecnie problem z pozyskaniem finansowania poprzez emisję zadłużenia, źródłem 

pokrycia deficytu ma być przede wszystkim Fundusz Narodowego Dobrobytu (FND), 

utrzymywany przez rosyjskie władze jako poduszka finansowa na „czarną godzinę”. 

Formalnie celem FND jest finansowanie inwestycji rządowych (tzw. megaprojektów, 

w tym infrastrukturalnych19), jednak wobec deficytu budżetu FR jest on najłatwiej 

dostępnym zasobem. Aby jak najbardziej usprawnić działania rządu, rosyjski parlament 

uchwalił pod koniec maja br., że środki FND mogą być kierowane na pokrycie deficytu 

budżetowego jedynie na podstawie decyzji rządu (bez konieczności nowelizacji ustawy, 

a więc kontroli parlamentarnej).  

FND był zasilany rokrocznie nadwyżkami dochodów naftowo-gazowych. W tym roku 

wszystkie te środki będą kierowane na bieżące pokrycie wydatków, stąd FND będzie się 

jedynie zmniejszał. Ponieważ jest kreowany w mediach na znaczące źródło finansowania 

(podaje się m.in. jego ogólną wartość, która nie odzwierciedla realnie dostępnych 

środków), o udzielnie z niego wsparcia zwracać się będą państwowe korporacje oraz 

gubernatorzy. 
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Kwestią niejasną jest realna wysokość dostępnych środków FND, które są utrzymywane 

w kilku walutach (euro, funt, jen, juan, rubel), złocie czy akcjach spółek państwowych. 

Jeszcze w 2021 roku, w rezultacie rosnących napięć politycznych między Rosją a USA, 

bank centralny (na bieżąco zarządza tym Funduszem) wycofał ze środków FND dolara. 

Chociaż zakaz operacji z bankiem centralnym FR postawił pod znakiem zapytania 

możliwość upłynnienia rezerw zgromadzonych w walucie20, prezes banku centralnego 

Elwira Nabiullina poinformowała, że niezależnie od tego będzie przekazywać środki FND 

ministerstwu finansów. 

Ministerstwo finansów publikuje dwojakie dane o wysokości FND – zarówno ogółem, jak 

i części płynnej21 (środków formalnie dostępnych, nie chodzi tutaj o zamrożenie 

rosyjskich aktywów czy zakaz przeprowadzania operacji z bankiem centralnym). Między 

majem a czerwcem br. rosyjska prasa odnotowała znaczący wzrost wartości FND, 

wynikało to jednak z przekazania dodatkowych dochodów naftowo-gazowych za 

2021 rok (zawsze jest to dokonywane w kolejnym roku kalendarzowym). Na 1 czerwca 

br. środki FND wynosiły ogółem 12,5 bln rubli (9,4 proc. PKB), ale część płynna już tylko 

9,2 bln rubli (6,9 proc. PKB). 

Wydatkowanie środków FND już się aktywnie rozpoczęło. Na początku marca br. 

zezwolono na inwestycję środków Funduszu w rosyjskie obligacje skarbowe oraz akcje 

rosyjskich emitentów. Ministerstwo finansów w 2022 roku może wydać na ten cel nawet 

1 bln rubli. Dodatkowy kapitał uzyskają dzięki temu Aerofłot, Rosyjskie Koleje Żelazne 

(RŻD), fundusz inwestycyjny DOM.RF czy Gazprombank. Na początku czerwca br. rząd 

poinformował o wykupie trzech linii lotniczych: Uralskich Linii Lotniczych, Syberii 

i Aurory (wydano na nie 17 mld rubli). 

 
Grafika 1. Wysokość środków FND oraz możliwych potrzeb finansowych w 2022 roku. 
Źródło: opracowanie własne. 

Fundusz Narodowego 
Dobrobytu

9,2 bln rubli

Potrzeby wydatkowe 
finansowane z FND

1,6 bln rubli na pokrycie 
deficytu w 2022 roku

1 bln rubli na akcje 
i obligacje

2,3 bln rubli na inwestycje w 
infrastrukturę (plan 5-letni)

2,5 bln rubli na pomoc dla systemu 
bankowego 

(decyzja jesienią 2022 roku)
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W 2022 roku z FND na pokrycie deficytu budżetu zostanie skierowanych minimum 

1,6 bln rubli22. Jednak jak już wskazano powyżej kolejny 1 bln rubli jest zarezerwowany 

na ewentualny wykup akcji i obligacji. Ponadto, na specjalnym spotkaniu z Putinem 

zatwierdzono plan, zgodnie z którym 2,3 bln rubli z FND w ciągu 5 lat zostanie 

wydzielonych na budowę infrastruktury drogowej (m.in. na trasy Moskwa-Kazań i Kazań-

Jekaterynburg, które wcześniej miały być budowane ze środków prywatnych; obecnie 

finansowanie w pełni ma zapewnić państwo). W połowie czerwca Siluanow przewidywał, 

że w bieżącym roku FND może się uszczuplić łącznie o 3-4 bln rubli23. Środki FND są 

w perspektywie możliwym źródłem wsparcia systemu bankowego (decyzja w tym 

zakresie ma być podjęta jesienią) – kwota jest szacowana na kolejne 2,5 bln rubli. W tym 

tempie i przy braku dodatkowych możliwości finansowych, FND może więc zostać 

wyczerpany do 2024 roku lub szybciej. 

Sankcje powiązane z ropą naftową czy niższe dochody z eksportu gazu ziemnego (poprzez 

ograniczenia, jakie Gazprom wprowadza jednostronnie) oraz możliwe dalsze pogorszenie 

sytuacji gospodarczej będące wynikiem utrzymywania zachodnich ograniczeń może 

spowodować konieczność większego wydatkowania, a tym samym szybszego 

wyczerpywania się „poduszki bezpieczeństwa”.  

Wnioski 
 Rosyjski budżet federalny stoi przed znaczącymi wyzwaniami w bieżącym roku. 

Chociaż dochody związane z wydobyciem i eksportem surowców energetycznych 

są rekordowe, okazują się niewystarczające wobec spadających pozostałych 

rodzajów dochodów oraz rosnących potrzeb wydatkowych, w tym konieczności 

finansowania działań zbrojnych na Ukrainie.  

 Na chwilę obecną każda liczba odnosząca się do wysokości dochodów, wydatków, 

deficytu czy PKB jest jedynie szacunkiem, który może się znacząco wahać do końca 

roku. Widać to m.in. na przykładzie dochodów naftowo-gazowych (powiązanych 

z eksportem), które potrafią stracić z miesiąca na miesiąc połowę swojej wartości 

w wyniku umocnienia się kursu rubla. Ostateczna wysokość dochodów 

budżetowych będzie wypadkową wpływów powiązanych z wydobyciem 

i eksportem węglowodorów, uzależniając je w jeszcze większym stopniu niż 

w poprzednich latach. 

 Rosyjski rząd w ramach działań antykryzysowych podjął decyzję o znaczącym 

wsparciu przedsiębiorstw (poprzez odroczenie składek na ubezpieczenia 

społeczne) oraz dodatkowej waloryzacji świadczeń (w wyniku wysokiej inflacji). 

Będzie to generować dodatkowe obciążenia również w latach późniejszych 

(z jednej strony kwestią otwartą pozostaje, ile spółek przetrwa najbliższy rok 

i ureguluje swoje zobowiązania, z drugiej – państwo nie może sobie pozwolić na 

obniżanie nominalnego poziomu emerytur czy zasiłków). 

 Finansowanie deficytu budżetu FR oraz innych wydatków (wykup akcji i obligacji, 

dokapitalizowanie spółek państwowych) z FND szacowane jest na 3-4 bln rubli. 
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Potrzeby finansowe Rosji rosną skokowo, a na ich pokrycie rosyjskiemu rządowi 

brakuje innych źródeł. Na środki w FND powołują się także uczestnicy rynku czy 

władze regionalne, licząc na wydzielanie im wsparcia państwowego w czasie 

kryzysu.  

 Niezależnie od rosnących wydatków, rząd FR poszukuje również możliwości ich 

ograniczenia. Robi to często kosztem sektora wydobywczo-przetwórczego, 

z uwagi na jego dostęp do środków finansowych dzięki wysokim cenom 

węglowodorów. Przerzuca również odpowiedzialność za znalezienie źródeł 

finansowania na gubernatorów, chociaż przez lata centralizował kompetencje 

regionalne uzależniając podmioty FR od pieniędzy z budżetu federalnego. 

Ostatecznym działaniem dla Rosji mogłoby być podniesienie podatków (Rosjanie 

płacą 13-procentowy podatek liniowy), które jednak miałoby negatywny wpływ 

na nastroje społeczne. 

 Na początku 2022 roku FR miała zgromadzone w swoim funduszu suwerennym 

znaczące środki. Miały być one wydatkowane na realizację wielu inwestycji 

infrastrukturalnych, wspierających przyszły wzrost gospodarczy. Ponadto część 

stanowiła finansową „poduszkę bezpieczeństwa” na czas niskich cen ropy 

naftowej (mechanizm ten sprawdził się w 2020 roku). Obecnie potrzeby na bieżące 

wydatki okazały się priorytetowe, a wysokość kolejnych zobowiązań zaczyna 

sięgać poziomu dostępnej kwoty FND. Tym samym fundusz może ulec 

wyczerpaniu do 2024 roku lub nawet szybciej. Rosji pozostanie wtedy możliwość 

finansowania deficytu z zadłużenia (dość ograniczonego poprzez brak dostępu do 

kapitału zagranicznego i skończone zasoby wewnętrzne) lub prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych (z uwagi na sankcje już dzisiaj tracących na 

wartości rynkowej i przyszłej konkurencyjności). 

 Rosja ponosi znaczące bieżące koszty działań wojennych na Ukrainie, co przyznał 

nawet minister finansów FR. Z tego względu utajniono tradycyjnie dotychczas 

udostępniany społeczeństwu podział wydatków według działów. Są to już kolejne 

dane, z upubliczniania których zrezygnowano, by zataić faktyczny rozmiar 

problemów gospodarczych oraz finansowych. Poza unaocznieniem realnej skali 

kosztów wojny (m.in. w porównaniu z nakładami na potrzeby społeczne), dane 

takie pokazywałyby fałsz rosyjskiej propagandy „sukcesu” i „stabilności” w obliczu 

zachodnich sankcji. 

 

1 Z uwagi na dużą niestabilność kursu rubla wobec dolara, podawanie wysokości kwot budżetowych 
w dolarze może znacząco zniekształcić pierwotne wysokości. Obecnie kurs dolara wynosi około 53 rubli, 
jednak sięgał wiosną nawet 130 rubli. Średni kurs dolara za okres styczeń-maj br. wynosi prawie 79 rubli. 
2 Szerzej o planach budżetowych patrz Analiza 8/2022 pt. Pułapka stabilności – budżet Rosji w 2022 roku. 
3 Liubow Romanowa, Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам 
в 2023–2025 годах, Ведомости, 03.07.2022; https://www.vedomosti.ru/economics/articles/ 
2022/07/03/929624-minfin-otkazatsya-gosprogrammam [dostęp: 04.07.2022]. 
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4 Правительство может повысить налоги из-за дыры в бюджете на 6 трлн рублей, The Moscow 
Times, 20.06.2022; https://www.moscowtimes.eu/2022/06/20/pravitelstvo-mozhet-povisit-nalogi-iz-za-
diri-v-byudzhete-na-6-trillionov-rublei-a21461 [dostęp: 20.06.2022]. 
5 Минфин в дальнейшем вернется к институту бюджетных правил, ТАСС, 20.06.2022; 
https://tass.ru/ekonomika/14972737 [dostęp: 20.06.2022]. 
6 Какой бизнес получил отсрочку по страховым взносам на 12 месяцев, Тинькофф Банк, 11.05.2022; 
https://journal.tinkoff.ru/news/otsrochka-vznozy-2022/ [dostęp: 20.06.2022]. 
7 На индексацию пенсий и МРОТ потратят 600 миллиардов рублей, РИА Новости, 25.05.2022; 
https://ria.ru/20220525/indeksatsiya-1790724925.html [dostęp: 20.06.2022]. 
8 Konstytucja określa zakres działania Federacji Rosyjskiej (kompetencje wyłączne) oraz zakres działania 
FR i jej podmiotów (kompetencje wspólne). Poza tymi zakresami podmioty FR formalnie dysponują pełnią 
władzy państwowej.  
9 Liubow Romanowa, Минфин ждет долю доходов бюджета от продажи нефти и газа в 2022 году 
выше 40%, Ведомости, 20.06.2022; https://www.vedomosti.ru/economics/articles/ 
2022/06/20/927599-minfin-byudzheta-prodazhi-nefti [dostęp: 20.06.2022]. 
10 W styczniu i lutym z tej sumy 1,2 bln rubli skierowano już na zakup waluty i złota na potrzeby FND, stąd 
trudno określić obecnie dostępność tej części funduszy. 
11 В Госдуму внесли законопроект о коррекции демпфера на бензин с учетом дисконта к Brent, 
Коммерсантъ, 24.06.2022; https://www.kommersant.ru/doc/5433574 [dostęp: 27.06.2022]. 
12 Дефицит бюджета РФ в 2022 году может составить как минимум 1,6 трлн руб., INTERFAX.RU, 
27.04.2022; https://www.interfax.ru/business/838296 [dostęp: 20.06.2022]. 
13 Bank centralny zarekomendował bankom by zrezygnowały z wypłaty dywidend za 2021 rok. Zakup 
Sbierbanku przez rząd był m.in. motywowany kwestią bezpośredniego prawa do dywidend 
wypracowanych przez bank (gdy był w rękach banku centralnego, jego zyski były uwzględniane w bilansie 
banku centralnego i dopiero z jego zysku wypłacano dywidendy do budżetu państwa). 
Na rezygnację z wypłaty dywidend mogą się także decydować spółki państwowe. Ostatnio taki krok 
zakomunikował Gazprom, co doprowadziło do gwałtownego spadku jego notowań giełdowych (30 proc. 
w ciągu jednego dnia). 
14 Wiktoria Poljakowa, Iwan Tkaczow, Силуанов заявил, что поддержка экономики требует «огромных 
ресурсов», РБК, 27.05.2022; https://www.rbc.ru/economics/27/05/2022/6290d2309a79473e9109f9c0 
[dostęp: 27.06.2022]. 
15 Wadim Wisłoguzow, Бюджет переведен на осадное положение, Коммерсантъ, 14.06.2022; 
https://www.kommersant.ru/doc/5410564 [dostęp: 27.06.2022]. 
16 Ilja Fursiejew, Путин заявил о скукоживании доллара и укреплении рубля, РБК, 25.05.2022; 
https://www.rbc.ru/politics/25/05/2022/628e40569a79475617eb33ec [dostęp: 27.06.2022]. 
17 Szerzej o dekrecie na temat wysokości rekompensat patrz Sygnał OSPP nr 6/2022 pt. Odszkodowania dla 
rodzin zmarłych żołnierzy problem elity Kremla. 
18 Ksenia Askierowa, Силуанов: расходы на госдолг России в 2025 году превысят 2 трлн рублей, 
Коммерсантъ, 20.06.2022; https://www.kommersant.ru/doc/5422307 [dostęp: 27.06.2022]. 
19 W rezultacie zmiany priorytetów poprzez konieczność finansowania deficytu budżetu federalnego, część 
wcześniej zaakceptowanych inwestycji straciła finansowanie FND, m.in. budowa mostu na Sachalin. 
20 Ponadto, środki FND były wliczane do rezerw międzynarodowych (był to zabieg propagandowy, 
przeznaczenie rezerw i FND jest bowiem zupełnie inne), ich część mogła więc ulec zamrożeniu. 
21 W ostatnich miesiącach zmiany tych wielkości wynikały z kilku kwestii. Wysokość FND wyrażana 
zwyczajowo w dolarach była głównie wynikiem bieżącego kursu rubla wobec dolara (stąd obecna wartość 
jest znacząco zaciemniona przez niestabilne różnice kursowe). FND stracił też dużą część swojej rublowej 
wartości z uwagi na ulokowanie części środków w akcjach Sbierbanku – w ramach Funduszu uwzględniano 
ich wartość rynkową (giełdową). W momencie gdy akcje banku straciły około 70 proc. wartości 
automatycznie mniejszą wartość wnoszą do FND (w czerwcu 2021 roku były warte 3,5 bln rubli, a w maju 
2022 roku już jedynie 1,4 bln rubli). 
22 Дефицит бюджета РФ в 2022 году может составить как минимум 1,6 трлн руб., INTERFAX.RU, 
27.04.2022; https://www.interfax.ru/business/838296 [dostęp: 20.06.2022]. 
23 Дефицит бюджета России по итогам года может составить до 2% ВВП, ТАСС, 16.06.2022; 
tass.ru/ekonomika/14931285 [dostęp: 27.06.2022]. 


